
 Відомості.інфо

№37 (729)

25 вересня - 1 жовтня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

Китайці підтримали українців 

Білоруський молодіжний рух 
«Молодий фронт» хоче очис-

тити вулиці та міста своєї країни 
від георгіївських стрічок. Молоді 
білоруські опозиціонери оголоси-
ли кампанію «Стоп Імперія». 

Як повідомив співголова «Мо-
лодого фронту» Дмитро Дашке-
вич, мета акції — очистити вулиці 
білоруських міст від засилля «ге-
оргіївських стрічок» і російських 
прапорів, передає «Белорусский 
партизан». 

«Останнім часом ми все часті-
ше стикаємося з випадками, коли 
на вулицях різних міст Білорусі 
роздають георгіївські стрічки та 
прапорці Російської Федерації. Я 
зовсім не розумію сенсу цієї акції: 
для чого в незалежній країні якісь 
сили масово нав’язують населен-

ню прапори іншої держави? Але 
такий підхід не зрозумілий тільки 
в тому разі, якщо ми виходимо з 
того, що Білорусь і Росія — це не-
залежні, суверенні держави з рів-
ними правами та повноваження-
ми в міждержавних відносинах», 
— пояснив Дашкевич. 

Активіст вважає, що коли кіль-
ка років тому георгіївські стрічки 
можна було сприймати позитивно 
або нейтрально, то «сьогодні ра-
зом із російськими прапорцями 
вони сприймаються як претензія 
на незалежність інших держав і 
асоціюються з російським теро-
ром на сході України». 

Увага кампанії «молодофрон-
тівців» «Стоп Імперія» буде спря-
мована на автомобілі та громад-
ський транспорт. 

Більше чверті українців 
вважають, що стали гірше жити 
За даними соцопитування «Українське суспільство–2014. 
Стан і динаміка змін», проведеного в липні поточного 
року, матеріальні умови сімей трохи покращились у 4,5% 
респондентів, у 0,8% — значно покращилися, залишилися 
такими ж у 35%, значно погіршилися у чверті й трохи по-
гіршились у 32,1%. Матеріальне становище погіршилося 
більше ніж у половини. 

Частина 51-ї бригади вже 
повернулась у місце дислокації 
51-а окрема механізована бригада повертається у місце 
дислокації. Із зони АТО виїхало 270 бійців. Як повідомив 
волонтер Костянтин Зінкевич, перший ешелон із військо-
вослужбовцями прибув у Володимир-Волинський уранці 
23 вересня. За його словами, хлопців зустріли як годиться. 
«Стрічаючи, ми їх обігріли та нагодували. Окрема подяка 
власнику кафе «Троянда» пану Євгену! Нам чай, бутербро-
ди та пельмені для 200 бійців коштували лише половину 
ціни», — пише активіст. 

440
у стільки мільйонів доларів 
оцінюють збиток, завданий інф-
раструктурі Донецька та Луган-
ська в результаті бомбардувань. 
Про це повідомляється в звіті 
Управління ООН із координації 
гуманітарних питань. 

Єгор Соболєв — один із найактив-
ніших молодих громадських діячів. 
Голова люстраційного комітету, 
який так і не набув офіційного 
статусу і досі працює як громадська 
організація на волонтерських за-
садах. Єдиний із активістів Май-
дану, який знайшов у собі сили, 
попри саботаж і шалений тиск із 
боку системи, виконати доручене. 
16 вересня Закон «Про очищення 
влади», розроблений Соболєвим і 
його однодумцями, нарешті було 
проголосовано парламентом. В 
інтерв’ю «Українській правді» Єгор 
розповідає, чого чекати від цього 
закону та яким чином він допомо-
же очистити владу. 

— Єгоре, коли запрацює закон 
про очищення влади і яким чином 
люстраційні механізми будуть уті-
лені в життя? 

— Першим люстрацію має про-
йти Міністерство юстиції, і далі, 
після свого очищення, воно органі-
зовуватиме очищення інших органів 
влади. Буде створений громадський 
орган, куди повинні увійти журна-
лісти і представники громадських 
організацій, який має контролюва-
ти, як проводиться люстрація. 

Більше того, про початок кожної 
перевірки має бути відповідне пові-
домлення на сайті Мін’юсту. Напри-
клад: «Ми почали перевіряти сер-
жанта Петрова або суддю Петренка. 
Якщо у вас є факти негідної поведін-
ки цих панів, то повідомляйте нас за 
такою-то адресою». 

Фактично закон передбачає 
включення в люстрацію всієї дер-
жавної машини та суспільства. Дуже 
важливо, щоб люди не думали, що 
ми написали класний закон і завтра 
органи влади очистяться. Для цього 
потрібна багаторічна тяжка робота 
з намаганням не просто формально 
виконати закон, пролізти самим і 
протягти один одного крізь сито лю-
страційних критеріїв. 

Ми маємо справу з сотнями 
тисяч суддів, прокурорів, «есбеуш-
ників», міліціонерів та інших поса-
довців, які тісно об’єднані корупцій-
ними зв’язками та робитимуть усе, 
щоб залишитися при владі, яку вони 
використовують як бізнес. 

— Тобто саме Мін’юст стане го-
ловним державним органом, який 
виконуватиме Закон «Про очи-
щення влади»? 

— Мін’юст буде координатором. 
— Виходить, процес люстрації 

проходитиме сам собою. Ти вва-
жаєш, що об’єкти і суб’єкти цього 
закону будуть беззастережно вико-
нувати його норми? 

— Технологія передбачена така. 
Мін’юст проходить перевірку пер-
шим і далі починає перевіряти ре-
шту державних органів зверху. Лю-
страцію міністрів має контролювати 
Верховна Рада, бо над нею нема ви-

щого керівника. Їхніх заступників, 
керівників територіальних відділень 
та їхніх підлеглих працівників ма-
ють контролювати ті міністри, які 
«переживуть» люстрацію. 

Головний принцип нашого зако-
ну — люстрація має початися згори. 
Тобто фактично ми використали 
прислів’я про рибу, яка гниє з голо-
ви, й написали цей закон. Добре зна-
ємо: якщо шахрай керує установою, 
то вона пропала. І навпаки, якщо 
установою керує людина з принци-
пами, вона власноруч вичистить усіх 
шахраїв. 

Щодо кожного посадовця, пере-
вірка якого почалася, мають бути 
надіслані запити у десятки інших 
органів влади, контролюючих і пра-
воохоронних органів: чи він не був 
у КДБ, у райкомі компартії або у ЦК 
комсомолу. Чи не сидів на керівній 
посаді під час Майдану або не був 
одним із вищих посадовців Януко-
вича. Нарешті, яке майно є у нього 
та його родини. 

Якщо з’ясується, що людина 
збрехала про майно або не може по-
яснити свої доходи, звідки вони взя-
лися, тоді відразу має відбуватися 
фіксація порушення люстраційних 
критеріїв і звільнення. 

За тим, щоб усе відбувалося саме 
так, має слідкувати Мін’юст, який 
вестиме реєстр люстрованих осіб. А 
за тим, щоб це відбулося насправді, 
мусить слідкувати все суспільство 
разом із тим громадським органом 
із контролю за люстрацією. Тому, 
якщо десь діятиметься шахрайство, 
наприклад, формальна люстрація, 
у результаті якої суддя, на якому 
тавро ніде ставити, вважатиметься 
таким, що пройшов перевірку, гро-
мадяни, журналісти, громадські ак-
тивісти мають бити на сполох і каза-
ти «банду геть». 

— Яким чином фінансувати-
меться цей громадський люстра-
ційний комітет? 

— Законом це не передбачено. 

Більше того, я вважаю дуже поганою 
ідеєю давати їм державні зарплати. Я 
думаю, що до цього органу треба за-
лучати насамперед журналістів-роз-
слідувальників, які й так мріють, аби 
головних героїв їхніх розслідувань 
нарешті почали звільняти, а також 
представників сильних громадських 
організацій, які роками боролися з 
корупцією. 

Проте якщо треба буде орга-
нізувати апарат цього комітету, то 
ми маємо чесно оголосити про збір 
коштів і зібрати їх із суспільства. Бо 
все, що фінансуватиметься урядом, 
потраплятиме в залежність від уря-
ду. 

— Чи існують будь-які винятки 
з правил або «недоторканні» пер-
сони, яких, можливо, вас просили 
не чіпати на стадії кулуарних пере-
мовин під час лобіювання закону? 

— Закон має бути один для всіх. 
— Як бути з працівниками мілі-

ції, які де-юре підпадають під дію 
закону, але сьогодні перебувають у 
зоні так званої АТО? 

— Ми написали в законі, що 
якщо людина є учасником бойових 
дій у війні за незалежність, то її по-
передні гріхи, зокрема робота на ре-
жим Януковича, вважаються змити-
ми кров’ю. Навіть якщо вони брали 
участь у переслідуваннях і побитті 
активістів Майдану. 

— Як думаєш, скільки ще під-
законних і відомчих нормативних 
актів має прийняти держава, щоб 
процес очищення врешті-решт 
стартував? 

— Кабмін своїм рішенням має 
швидко затвердити дві технології. 
Першим рішенням він повинен ви-
значити, у яких органах яку інфор-
мацію просити, й зобов’язати ці 
органи її надавати, бо для перевірок 
ми хочемо задіяти всю державну 
машину — від Пенсійного фонду до 
архівів СБУ. А друге — він має за-
твердити план перевірок. 

Сергій ІВАНОВ 
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В Пекіні, столиці Китаю, люди 
влаштували масову акцію на 

підтримку України. Таке повідо-
млення з’явилось у соціальній ме-
режі «Твіттер». 

Пекінці вийшли на вулицю в 
жовтих і блакитних футболках, 
несли плакати «Чужого нам не по-
трібно!», «Україна починається з 
тебе!», «Тримайтеся, брати, ми з 
вами!», «В єдності — сила!». Також 
учасники мали транспаранти з на-

писами китайською мовою. 
Демонстранти тримали укра-

їнські прапори, зробили фото-
виставку, присвячену подіям в 
Україні. Серед тих, хто прийшов 
на акцію, були і китайці, і пред-
ставники інших національностей. 
Цей захід відбувся з нагоди Між-
народного дня миру. 

Нагадаємо, раніше акція на 
підтримку України пройшла в Бер-
ліні. 

Білоруські активісти чистять вулиці 
від георгіївських стрічок і прапорів Росії 

75% селян змушені пити небезпечну воду 

В Україні катастрофічна ситуація 
з якістю питної води. 9 мільйо-

нів сільських жителів змушені пити 
воду, насичену нітратами, забрудне-
ну відходами хімічної промисловос-
ті, побутовими стоками. 

Експерти зазначають, що сьогод-
ні потрібні кардинальні зміни в дер-
жавній політиці щодо забезпечення 
водою уже не тільки засушливих ре-
гіонів, а й центру, півночі та навіть 
заходу України. 

Україна входить до двадцятки 
лідерів антирейтингу із забруднен-
ня води. Якщо в містах цю про-
блему більш-менш намагаються 
розв’язувати, то в селах — це одна 
з найболючіших тем. Дві третини 
сільських жителів не мають водого-
ну, а користуються водою з криниць 
і копанок завглибшки 1,5–6 метрів. 
Дуже часто ця рідина має значне від-
хилення від норми. 

«В деяких регіонах відхилення 
води від норми сягає 70–80%. У ба-
гатьох криницях на території Укра-
їни воду брати вже не можна. І не-
забаром, якщо політика держави у 
сфері водопостачання не зміниться 
й не стане послідовною, на місці 
родючих земель буде… пустеля», — 
заявив ректор Інституту екології та 
людини Михайло Салюта. 

За словами науковця, у селах у 
людей часто немає вибору, тож вони 
змушені вживати неякісну воду. 
Криниці викопують без урахування 
течії ґрунтових вод, а тому нерідко 
нечистоти потрапляють і до питної 
води. У результаті замість води се-
ляни споживають залишки хімічних 
добрив. На практиці маємо кожен 
десятий отруйний колодязь. Звідси 
й зростання захворювань, зокрема 
онкологічних. 

Але лише на колодязях проблема 

води на селі не закінчується. У групі 
ризику й ті, у кого вдома є централі-
зоване водопостачання. 

«Більшість сільських водогонів 
збудовані та прокладені ще за ра-
дянських часів так званим госпо-
дарським способом. Зараз усі вони 
перебувають на балансі сільських 
і селищних рад. Коштів на утри-
мання систем водопостачання, на 
їх поточний і капітальний ремонт 
бракує. Тому водопостачання відбу-
вається з перебоями. І СЕС постій-
но зауважує, що вода не відповідає 
санітарним  нормам»,  —  зазначив 
начальник Українського об’єднання 
«Укрсількомунгосп» Володимир Хо-
менко. 

За словами експерта, забруднена 
питна вода — це проблема не одного 
села, а цілої країни. Тому й вирішу-
вати екологічні питання потрібно на 
загальнодержавному рівні. 

В Австрії заарештовано будинок Клюєвих 

Цуманський лісгосп звинувачують 
у розтратах 100 тисяч гривень 

Уряд Австрії заарештував бу-
динок колишнього секретаря 

РНБО втікача Андрія Клюєва. Ма-
єток сім’ї Клюєвих розміщений у 
Тульбінгу поблизу Відня і записа-
ний на дружину колишнього чи-
новника — Ірину Клюєву. 

Тульбінг — невелике містеч-
ко, де проживає до трьох тисяч 
осіб. Будинок Клюєвих за адресою 
Groissaustraße, 12 — один із най-
більших  у  населеному  пункті. 

Відповідно до проведеного жур-
налістського розслідування, за до-
кументами австрійського реєстру, 
ці хороми площею 558 квадрат-
них метрів належать фірмі GBM 
Handels und Vertretungs GmbH. 
Маєток відділений від дороги де-
коративним парканом і туями, 
а присадибна ділянка становить 
усього 27 соток.  

Нагадаємо, Андрій Клюєв піс-
ля повалення Януковича зник. 

Події

Прокуратура Ківерцівсько-
го району розпочала кримі-

нальне провадження за фактом 
розтрати майна ДП «Цуманське 
лісове господарство» його службо-
вими особами шляхом зловживан-
ня ними службовим становищем. 

У ході прокурорської пере-
вірки законності використання 
державних коштів у діяльності 
держпідприємства встановлено, 
що бухгалтерією господарства 

було переказано кошти на рахунок 
одного з приватних підприємств 
нібито за надання транспортних 
послуг. 

Перерахувавши кошти при-
ватному підприємству за роботи, 
які насправді ніхто не виконував, 
службовці підприємства завдали 
лісовому господарству збитків на 
суму 100 тисяч гривень. 

Триває досудове розслідуван-
ня. 

Активіст Єгор СОБОЛЄВ: 

У західних областях 25 ве-
ресня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вно-
чі +3...+4 °C, вдень +12...+13 °C. 
26  вересня хмарно з прояснен-
нями, дощитиме. Вночі +7...+9 °C, 
вдень +11…+17 °C. 27  вересня 
переважно ясно, сухо. Вночі тем-
пература повітря становитиме 
+7...+9 °C, вдень +12...+16 °C. 

У північних регіонах 25  ве-
ресня переважно ясно, сухо. Тем-
пература повітря вночі +3...+4 °C, 
вдень +10...+12 °C. 26  вересня 
змінна хмарність, без дощу. Вночі 
+2...+4 °C, вдень +7...+13 °C. 27 ве-
ресня ясно, сухо. Температура 
повітря вночі +3...+4 °C, вдень 
+11...+16 °C. 

У Києві 25  вересня безхмар-
но, опади не прогнозують. Уночі 
температура повітря становити-
ме +5…+7 °C, вдень +10...+12 °C. 
26  вересня хмарно з прояснен-
нями, без опадів. Температура 
повітря вночі +5...+6 °C, вдень 

+8...+13 °C. 27  вересня очікуєть-
ся сонячна та суха погода. Вно-
чі термометри показуватимуть 
+5…+6 °C, вдень +11...+16 °C. 

У східних регіонах 25  верес-
ня похмуро, дощитиме. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме +7...+8 °C, вдень +12...+13 °C. 
26  вересня змінна хмарність, 
сухо. Вночі +7...+10 °C, вдень 
+11...+17 °C. 27  вересня хмарно з 
проясненнями, дощ не прогнозу-
ється. Температура повітря вночі 
+6...+11 °C, вдень +13...+18 °C. 

У південних областях 25  ве-
ресня буде ясно, без опадів. 
Уночі температура становити-
ме +7...+6 °C, вдень +12...+14 °C. 
26  вересня змінна хмарність, 
сухо. Температура повітря вно-
чі +5...+6 °C, вдень +10...+16 °C. 
27  вересня переважно ясно, без 
дощу. Нічна температура ста-
новитиме +8...+13 °C, денна 
+18...+14 °C. 

 ПОГОДА

Люстрація має початися згори 


